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dk grunnur - námskeiðið
Markmiðið með þessu námskeiði er að kynna fyrir notendum dk hugbúnaðar ýmsar algengar vinnslur
í hugbúnaðnum. Á grunnnámskeiðinu eru skoðaðar sértækar aðgerðir s.s. stofnun starfsmanna,
stofnun notenda o.þ.h. Einnig eru aðgerðir sem teljast sameiginlegar með öllum kerfiseiningum
skoðaðar eins og uppflettingar, skýrslur o.fl.
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Flýtileiðir í dk
Eins í öllum forritum þá eru til fjölbreyttar leiðir til að nota hugbúnaðinn án þess að nota músina. Hér
á eftir er listi yfir þær helstu:
F2

Fletta upp í töflu í innsláttarsvæðum

F3

Fyrri færsla

F4

Næsta færsla

F5

Valmynd

F6

Breyta skilyrðum

F7

Prenta

F12

Hætta og vista breytingu

Esc

Hætta og spyrja hvort vista eigi breytingu

Shift + F1

Opna stofntöflu lánadrottna

Shift + F2

Opna stofntöflu verks

Shift + F3

Opna stofntöflu starfsmanna

Shift + F4

Opna stofntöflu birgða

Shift + F5

Opna stofntöflu skuldunauta

Shift + F7

Skrá sölureikning

Shift + F8

Skrá sölupöntun

Shift + F9

Skrá sölutilboð

Ctrl + D

Setur núverandi tölvudagsetningu í dagsetningarhólf

Ctrl + G

Bætir flokkunarreit ofan við töflu

Ctrl + F

Leita að upphæð

Ctrl + O

Opna töflu yfir stofnuð fyrirtæki í dk

Ctrl + T

Birtir upplýsingatré valinnar færslu þegar stofntafla er opin. Til dæmis
bókhaldslyklar, skuldunautar, lánardrottnar, vörur, verk eða launþegar. Ef
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notandi er að skrá færslur í dagbók fjárhags þá birtast hreyfingar valins
bókhaldslykils.
Enter

Fara á milli svæða í skjámynd (innsláttarreita) – áfram. Athugið að skráning er
vistuð með Enter.

Tab

Fara á milli svæða í skjámynd (innsláttarreita) – áfram

Shift + Enter

Fara á milli svæða í skjámynd (innsláttarreita) – til baka

Shift + Tab

Fara á milli svæða í skjámynd (innsláttarreita) – til baka

Alt + Insert

Ný færsla með viðhaldsspjaldið útfyllt eins og færslan sem var valin

Insert

Ný færsla

Delete

Fella færslu

Vinstri ör

Eitt tákn til vinstri./ Loka tré

-

Loka tré

Hægri ör

Eitt tákn til hægri. / Opna tré

+

Opna tré

Ör upp/niður

Upp/niður um eina línu

Home

Upphaf línu

End

Endir línu

Ctrl + Home

Fyrsta færsla í færslutöflu

Ctrl + End

Síðasta færsla í færslutöflu

Page Up

Fyrri blaðsíða. Fyrri flipi á viðhaldsspjöldum

Page Down

Næsta blaðsíða. Næsti flipi á viðhaldsspjöldum

Ctrl + Tab / Ctrl + F6

Flakka á milli opinna glugga í dk

Alt + F4

Hætta í dk

Ctrl + F4

Loka fremsta glugga

Alt + D

Setja dk Aðalvalmynd fremst

Alt + [Bókstafur]

Flýtilyklar fyrir ýmsa hnappa
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Alt + Ör niður

Opna fellivalmynd

Ctrl + X

Klippa (Cut)

Ctrl + C

Afrita (Copy)

Ctrl + V

Skeyta (Paste)
Opnar viðkomandi kerfi:

[Undirstrikaður bókstafur
í aðalvalmynd]

F=Fjárhagsbókhald
S=Skuldunautar
L=Lánardrottnar
R=Sölureikningar
N=Laun
o.s.frv.

Verkefni:
Án þess að nota músina:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opnaðu dk skuldunauta
Opnaðu valmyndina fyrir skýrlsur
Opnaðu skuldalista
Settu viðmiðunardag sem daginn í dag
Valkostir = Allir skuldunautar með stöðu og ítarleg prentun
Röðun á númer
Skoða á skjá
Kalla aðalvalmynd fram
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Uppflettingar
Í öllum einingum dk hugbúnaðarins eru öflugar uppflettingar. Í grunninn virka þessar uppflettingar
svipað, eini munurinn er á þeim gögnum sem er flett í.
Til að skoða uppflettingarnar notum við dk Birgðir. Valið er að fara í Birgðir > Uppflettingar > Vörur –
birgðahreyfingar. Í reitinn vörunúmer er skráð það vörunúmer sem skoða á, dagsetningabil valið og
birgðageymsla ef þarf. Þarna ættu þá að birtast hreyfingar vörunnar á því tímabili sem um ræðir.

Þessi mynd er ein útgáfan af því sem gæti birst. Það er hægt að fella dálka niður og bæta við dálkum.
Ef á að fella niður dálk er einfaldast að fara með músinni á fyrirsögn dálksins og toga hann uppfyrir
dökkgráa svæðið (þar til stórt X kemur á fyrirsögnina) og sleppa músartakkanum þar. Ef ætlunin er
hins vegar að bæta við dálkum þá er best að hægri smella á töfluna og velja sýna dálka. Þessar
aðgerðir eru líka mögulegar með flýtileiðum af lyklaborði, Ctrl+Alt+S til að bæta inn dálkum og
Ctrl+Alt+F til að fella dálka. Þegar hætt er í vinnslunni þá vistast það dálkaval sem var í notkun og
næst þegar farið er í uppflettinguna opnast það val.
Þegar búið er að fletta upp einhverjum hreyfingum þá er hægt að vinna með
þær á ýmsan máta. Það má raða hreyfingum eftir hvaða dálki sem er með því
að smella á viðkomandi fyrirsögn. Ef velja á milli hækkandi röðunar eða
lækkandi röðunar nægir að smella aftur á fyrirsögnina. Ef ætlunin er að velja
einhverjar færslur til að vinna með er hægt að renna músinni á viðkomandi fyrirsögn og þá birtist lítil
píla lengst til hægri í fyrirsögninni. Þarna má smella á það sem á að velja en einnig má smella á
(Aðlagað) til að filtera betur færslur (t.d. Frá og til / Stærra en – minna en o.s.frv.) eða velja (Ctrl+B).
Ef búið er að takmarka færslur á einhvern hátt er síðan nóg að smella á (Allt) og þá birtast allar
færslurnar aftur.
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Önnur leið til að flokka færslur er að smella á fyrirsögn dálksins sem á að flokka og draga hana upp á
dökkgráa svæðið ofan við töfluna. Þá flokkast færslurnar eftir þeim dálki. Hægt er að bæta við
dálkum til að flokka eftir innan fyrri flokkunar. Þannig
væri t.d. hægt að flokka töfluna eftir dálknum Uppruni
og innan þeirrar flokkunar eftir Skuldunaut.
Þegar er hægrismellt einhversstaðar á töfluna þá opnast fellivalmynd
þar sem hægt er að ræsa ýmsar aðgerðir. Fyrstu tvær er búið að fjalla
um.
Dálkauppsetning Hægt að breyta uppsetningum t.d. kalla aftur á
sjálfgefna uppsetningu.
Dálkaflokkun er notuð þegar sjá á allar hreyfingar eftir að búið er að
flokka línurnar (Ctrl+Alt+E) eða fella þær undir flokkanir (Ctrl+Alt+C).
Samtalslína (Ctrl+S) setur á samtalslínu eða tekur hana af.
Filterval (Ctrl+B) er notað til að filtera færslur eftir þeim dálki sem
valinn er.
Flytja út í... gefur færi á að flytja valdar/allar færslur í Excel, HTML,
TXT, XML eða PDF skrá sem hægt er að vinna meira með ef þarf.
Senda tölvupóst sendir viðkomandi uppflettingu í tölvupósti, hægt er
að velja síðan á hvaða formi á að senda tölvupóstinn.
Prenta (Ctrl+P) prentar viðkomandi töflu á prentara.
Færlsuupplýsingar birtir allar upplýsingar sem skráðar eru á viðkomandi færslu.
Töfluupplýsingar birtir allar upplýsingar þeirra svæða sem eru í kerfistöflu viðkomandi færlsu.

Verkefni:
•
•
•
•
•
•
•

Eyddu út dálkum og bættu þeim síðan aftur inn. Bættu inn fleiri dálkum.
Flokkaðu eftir dálkum t.d. í dagsetningaröð og aftur í öfugri dagsetningaröð.
Filteraðu færslur eftir dagsetningum frá og til.
Kallaðu fram allar færslur aftur.
Flokkaðu færslur með því að draga fyrirsagnir á dökkgráa svæðið.
Bættu inn samtalslínu.
Skoðaðu aðrar aðgerðir.
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Skýrslur
Skýrslur eru hugsaðar til útprentunar. Samt sem áður má auðvitað skoða þær á skjá. Þar sem
skýrslurnar eru fyrst og fremst hugsaðar til útprentunar á pappír er ekki eins auðvelt að bæta inn
dálkum o.þ.h. eins og í uppflettingum.
Í þessu dæmi notum við Birgðakerfið og veljum Birgðir > Skýrslur > Vörur – hreyfingar.

Fyrsta sem mætir okkur er valgluggi með nokkrum flipum. Fjöldi flipa og heiti þeirra er breytilegt milli
skýrslna. Einnig er breytilegt hvernig á að velja í hverjum flipa fyrir sig. Við skulum skoða gluggann
hér að ofan. Það fyrsta sem við sjáum er að margir reitir eru auðir. Ef ekki er sett í reitinn táknar það
að allt er valið. Auður reitur fyrir vörunúmer táknar að velja á öll vörunúmer. Við veljum
dagsetningabil yfir þær hreyfingar sem á að skoða. Dagsetningabil getur náð yfir áramót í öllum
skýrslum nema í Fjárhagsbókhaldi, þar er einungis hægt að prenta skýrslur innan bókhaldstímabils. Í
þessu tilviki hefur einungis verið valið að skoða birgðahreyfingar í ákveðnum vöruflokkum. Til að fylla
út í reitina er hægt að ýta á F2 takkann á lyklaborðinu eða smella með músinni á kassann aftast í
viðkomandi reit. Hægt er að setja afmörkun í fleiri en einn reit, þannig er t.d. hægt að velja vöruflokk
og síðan vörunúmer innan þess flokks.
Ef velja á saman nokkur atriði, t.d. nokkra vöruflokka, eru ýmsar leiðir færar. Hægt er að setja tvo
punkta (..) milli þeirra atriða sem á að velja og þá er verið að meina frá og með og til og með. Komma
(,) á milli atriða jafngildir og. Þessi merki er hægt að nota saman ásamt með fleiri táknum og afmarka
þannig á talsvert öflugan hátt. Eftirfarandi merkingar eru til staðar í skýrsluvalinu.
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..
,
!
*

Frá og með – til og með. 003..011 Allir vöruflokkar frá og með 003 til og með 011
Og. 003,011 Vöruflokkar 003 og 011
Sleppa. !004 Ekki lista vöruflokk 004
Hvað sem er. 00* Allt sem byrjar á 00

Þessu má síðan púsla saman á mismunandi hátt. Þannig táknar merkingin í myndinni hér að framan,
003..011,!004, að lista eigi allar vörur í vöruflokkum frá og með 003 til og með 011 en þó eigi að
sleppa vöruflokki 004.
Þegar búið er að stilla til valið er hægt að velja milli F6 Skjár, og þá birtist listinn á skjá, eða F7 Prenta,
og þá fer skýrslan beint á prentara. Ef valið er að skoða skýrsluna á skjá þá er hægt að vista hana sem
.PDF skrá, senda með tölvupósti o.fl.
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Gluggar
Hægt er að vera með margar aðerðir opnar í einu, þannig geta margir gluggar verið opnir á sama
tíma. Bæði má opna glugga með því að kalla fram aðalvalmynd (ALT+D) og fara þaðan í einhverja
aðgerð eða opna nýja
aðgerð með því að smella
á táknin á
verkfærastikunni efst á
skjánum (eða með Shift+F1, Shift+F2, Shift+F3 o.s.frv.).

Þegar búið er að opna marga glugga er auðvelt að missa yfirsýn yfir þá glugga sem eru opnir. Þá er
hægt að fara á verkfærastikuna og velja Gluggar. Í fellivalmyndinni eru nokkrar leiðir til að raða
gluggunum, lárétt, lóðrétt eða stalla. Best er að prófa þessar aðgerðir til að sjá hvað hentar best. Við
röðunina eru allir opnir gluggar settir í þá flokkun sem aðgerðin segir til
um.
Neðan við þessar aðgerðir er síðan möguleiki á að Minnka alla glugga í
einu, en þá eru allir opnir gluggar minnkaðir og settir neðst í dk gluggann.
Síðan er hægt að Loka öllum en þá er öllum opnum gluggum í dk, nema
aðalvalmyndinni, lokað í einu.
Í neðsta hlutanum af valmyndinni er síðan listi yfir alla opna glugga og
hægt að stökkva milli glugga með því að velja þann sem vinna á í. Það er
líka hægt að flakka milli opinna glugga með þvi að nota CTRL+Tab.
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Stofnupplýsingar fyrirtækis
Stofnupplýsingar fyrirtækis eru geymdar undir Almennt > Fyrirtæki. Þar má breyta almennum
upplýsingum um fyrirtækið s.s. nafni, heimili, síma o.þ.h. Upplýsingarnar sem er geymdar undir
stofnupplýsingum eru notaðar víða í kerfinu. T.d. eru þessar upplýsingar sóttar þegar útprentanir
ýmiskonar s.s. reikningar, launaseðlar, skýrslur o.fl. eru keyrðar.

Fyrsti flipinn, Almennt, geymir upplýsingar um nafn, kennitölu, heimili, póstnúmer, sveitarfélag og
land. Þarna er líka hægt að fara í Almennar stillingar en það verður skoðað síðar.
Flipi tvö, Samskipti, geymir símanúmer, netfang og heimasíðu.
Á flipa þrjú, VAT/Bank, eru upplýsingar um reikningsnúmer og vsk. númer geymdar. Þar er líka hak
sem sýnir hvort starfssemi fyrirtækis sé undanþegin vsk.
Flipi fjögur, Annað, inniheldur upplýsingar um rekstrarform, atvinnugreinarnúmer og vörugjald og
tengdar upplýsingar.
Í fimmta flipa, Laun, er geymt bankanúmer sem orlof starfsmanna er greitt á.
Sjötti og síðasti flipinn, Tölvupóstur, heldur utan um upplýsingar um tengingar við tölvupóst
fyrirtækisins.
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Almennar stillingar
Í öllum kerfum dk viðskiptahugbúnaðarins er valmynd sem heitir Almennar stillingar. Til hægðarauka
þá er öllum þessum valmyndum safnað saman á einn stað ásamt því að einni í viðbót er bætt við.
Þessar valmyndir eru settar fyrir notendur þannig að þeir geti stillt viðmót einstakra kerfiseininga að
sínum þörfum.
Fyrsti flipinn sem opnast býður upp á stillingar fyrir
viðbótareiningar sem hægt er að bæta við í dk og eiga við
margar einingar hugbúnaðarins. Þannig er einungis hægt að
fylla í þessa valmynd hafi fyrirtækið keypt þessar einingar.
Gjaldmiðlar. Ef færa skal bókhald, gera reikninga o.þ.h. í
erlendum gjaldmiðli þá er hakað við að Nota gjaldmiðla. Setja
þarf grunngjaldmiðill fyrirtækisins. Algengast er að
grunngjaldmiðill sé íslensk króna en hafi fyrirtækið heimild til
að gera upp í erlendum gjaldmiðli þá er sá gjaldmiðill settur
inn hér. Ef mörg fyrirtæki eru að nota gjaldmiðlatöfluna, t.d. í
vistun, þá er nauðsynlegt að haka við að nota eigin
gjaldmiðlatöflu. Annars er hætt við að gjaldmiðlatafla sem
breytist í einu fyrirtæki hafi áhrif á gjaldmiðlavinnslur í öðru.
Víddir. Hægt er að bæta við auka víddum í bókhaldi
fyrirtækis. Um er að ræða tvær víddir, Deildir og Verkefni. Til
að virkja þessar víddir þarf fyrst að haka við að Nota víddir og
síðan er hægt að haka við þá vídd sem leyfi hefur verið keypt
fyrir.
Slóð fyrir myndir. Er vísun á hvar myndir sem kerfið notar eru
geymdar. Þessar myndir eru t.d. skönnuð fylgiskjöl í
lánardrottnum, myndir af vörum í birgðaspjaldi o.fl.
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Lykilorð og aðgangsstýringar
Lykilorð
Þegar opið er fyrir valmyndina Fyrirtæki er hægt að setja inn
tvenns konar lykilorð. Annars vegar Lykilorð fyrirtækis og hins
vegar Lykilorð launa. Til að setja inn þessi lykilorð er farið í F5
Valmynd og valin úr fellivalmyndinni sú aðgerð sem nota á.
Ef valið er að nota Lykilorð fyrirækis þarf að skrá sig inn sem
stjórnandi (Admin) í dk og velja Almennt > Fyrirtæki > F5
Valmynd > Lykilorð fyrirtækis. Þá þarf að slá inn lykilorðið og
síðan aftur til staðfestingar. Ef ætlunin er að eyða út lykilorði er sama aðgerð valin og lykilorðum eytt
með Delete hnappnum á lyklaborðinu. Ekki er hægt að breyta eða fella lykilorð án þess að slá inn það
lykilorð sem fyrir er. Sömu atriði eiga við ef ætlunin er að setja lykilorð á laun.

Aðgangsstýringar
Önnur aðferð til að stjórna aðgengi starfsmanna að einingum í dk hugbúnaðnum er að kaupa inn
einingu sem heitir Valmyndir. Þar er hægt að sníða til valmyndir fyrir notendur þar sem þeir sjá
einungis þær aðgerðir sem þeir þurfa að vinna með. Þannig geta notendur sem eiga t.d. einungis að
fylla út í verkdagbók aðeins séð þær aðgerðir sem snúa að verkdagbókinni.
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Víddir
Hér að framan var fjallað um hvernig víddir
eru stilltar í dk. Eftir að búið er að stilla inn
víddir þarf að fara yfir nokkur atriði þar sem
víddirnar eru settar upp.
Slóðin er Almennt > Víddir og sú vídd sem
vinna á með.
Víddin Deildir er sú flóknasta af víddunum og
sú sem þarf mesta vinnu við. Fyrsta sem þarf
að gera er að setja inn þær deildir sem eiga að
vera í fyrirtækinu. Það er gert með því að
smella á Ins Ný (eða Insert takkan á lyklaborðinu) og setja inn upplýsingar um deildina.
Deildarnúmer mega vera bókstafir, tölustafir eða sambland af hvoru tveggja.

Eftir að búið er að stofna deildirnar getur þurft að tengja þær færslur sem fyrir eru í bókhaldinu við
deild. Það er gert með því að velja Víddir > Deildir > F5 Valmynd > Setja deild á hreyfingar. Þar er
valin sú deild sem á að tengjast þeim hreyfingum. Þetta er
gert þar sem fyrirliggjandi hreyfingar þurfa að hafa
deildarmerkingu.
Ef vill er hægt að tengja deild við bókhaldslykla. Sé það gert
þarf deild að vera tengd við bókhaldslykil svo hægt sé að
færa á hann í viðkomandi deild. Þetta er gert með því að velja
F5 Valmynd og Tenging við bókhaldslykla. Þá birtist listi yfir
bókhaldslyklana og ef slegið er á bilslána er bókhaldslykillinn
merktur með X og hann er þá tengdur við viðkomandi deild.
Athugið að ef valið er að tengja bókhaldslykla við deildir
verður að gera það vill alla lykla sem á að vera hægt að bóka á í viðkomandi deildum.
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Stofnun starfsmanna
Þegar nýr starfsmaður bætist í hópinn er hægt að stofna starfsmannaspjaldið strax, án þess að fara í
launakerfið. Þarna er um að ræða spjald með almennum upplýsingum um starfsmanninn s.s.
kennitölu, nafn, heimili o.s.frv. Til að stofna nýjan starfsmann er valið Almennt > Umsjón >
Starfsmenn og í töflunni er valið INS Ný.

Starfsmannaspjaldið er síðan notað sem grunnskjal í launakerfinu og í verkbókhaldinu.
Eftir að búið er að stofna starfsmanninn er hægt að fara í stofnun á notendum.
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Stofnun notenda
Gerður er skýr greinamunur á starfsmönnum og notendum. Í fjölmörgum fyrirtækum er fjöldi
starfsmanna ekki notendur að viðskiptahugbúnaðnum og því eru þeir ekki stofnaðir sem notendur.
Athugið að nauðsynlegt er að vera skráður inn sem stjórnandi kerfis (Admin) til að stofna nýjan
notanda.
Eftir að búið er að fara í Almennt > Umsjón > Notendur er valið INS Ný til að skrá inn nýjan notanda.

Í fyrsta flipanum, Almennar upplýsingar, eru slegnar inn almennar upplýsingar notanda.
Notandi: Nafn, auðkenni. Notandi er slegið inn þegar starfsmaður skráir sig inn í dk.
Starfsmaður: Sótt úr starfsmannatöflunni.
Nafn notanda: Upplýsingar sem birtast annarsstaðar í dk. Þarf ekki að vera sama og notandi.
Lykilorð: Ef á að nota lykilorð er það sett inn hér. Ef ekkert er sett inn þarf ekki að nota lykilorð þegar
notandi skráir sig inn í kerfið.
Stutt nafn: Upplýsingar sem notaðar eru í kerfinu.
Kerfisvalmynd: Sú valmynd sem notandi á að hafa aðgang að.
Tungumál: Hafi dk verið sett upp til notkunar á t.d. ensku er hægt að velja tungumál hérna og
valmyndir koma á ensku.
Sýna velkomin mynd: Ef hakað er hérna birtist kynningagluggi í fyrsta sinn sem notandi skráir sig inn
í dk.
Lokaður: Ef hakað er hérna er aðgangur að dk viðskiptahugbúnaðnum lokaður fyrir viðkomandi
notanda.
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Í flipanum Réttindi er hakað við það sem notandinn má, eða má ekki, gera.

Hefur Admin réttindi: Notandi má gera sumt af því sem kerfisstjóri má gera.
Fastsettur sölumaður: Notandi skráist sjálfkrafa sem sölumaður á þá reikninga sem hann gerir.
Lokað á kerfisvalrönd: Notandi getur ekki notað valröndina efst á skjánum.
Lokað á upplýsingatré: Notandi getur ekki skoðað upplýsingatré.
Engar kostnaðarverðs upplýsingar: Notandi getur ekki séð upplýsingar um kostnaðarverð vöru.
Má breyta framlegð í sölu: Notandi getur unnið með framlegðarupplýsingar við gerð sölureiknings.
Loka á afslátt í sölu: Notandi getur ekki gefið afslátt á sölureikningi.
Loka á einingaverð í sölu: Notandi getur ekki breytt einingaverði á sölureikningi.
Loka á verðflokk í sölu: Notandi getur ekki breytt verðflokki (Verð1..) á sölureikningi.
Loka á VSK breytingu í sölu: Notandi getur ekki breytt virðisaukaskattsflokki á sölureikningi.
Gæðastjóri: Notandi er gæðastjóri.
Í glugganum Tilkynningar er hakað ef viðkomandi notandi á að fá tilkynningu um EDI tollsvar.
Í flipanum Stimpilklukka er tenging við dk stimpilklukku.
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Í flipanum Tölvupóstur eru settar inn upplýsingar um tölvupóst viðkomandi notanda.

Ef þessar upplýsingar eru rétt upp settar þá er þá er þessi póstaðgangur notaður ef þessi notandi
velur að senda t.d. skýrlslu beint yfir á tölvupóst.
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Leit að upphæð
Ef leita þarf að ákveðinni upphæð er aðgerðin Leita,
CTRL+F (Sjónaukinn á tækjastikuni) virkjuð. Með þeirri
aðgerð má leita að ákveðinni upphæð í hreyfingum
fjárhagsbókhalds, hreyfingum skuldunauta eða
hreyfingum lánardrottna.
Til að leita að upphæð er smellt á sjónaukann eða CTRL+F á lyklaborðinu. Upphæðin sem finna á er
slegin í dálkinn Leita að:, bókhaldstímabilið valið og síðan valið hvort leita eigi í hreyfingum
fjárhagsbókhalds, skuldunauta eða lánardrottna. Að því loknu er smellt á F3 Hefja leit eða stutt á F3
takkann á lyklaborðinu.

Við þetta listast upp á skjáinn færslur viðkomandi vals með fókus á þá tölu sem leita átti eftir. Sé
talan ekki til í viðkomandi bókhaldi opnast listinn á næstu tölu við þá. Ekki er gerður greinarmunur á
hvort leitað er eftir debet eða kredit tölu.
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Verkfæri
Á verkfærastikunni er fellivalmyndin Verkfæri. Þar eru
nokkur gagnleg verkfæri til að nota í dk hugbúnaðnum.
Reiknivél: Opnar Windows reiknivélina.
Dagatal: Opnar einfalt dagatal.
Kerfisuppsetning (skiptist í þrennt):
•

•
•

Vistaðar skjámyndir: Listi yfir þær skjámyndir sem
vistaðar hafa verið af notendum kerfisins. Vistaðar
skjámyndir má fella niður hvenær sem hentar.
Prentlýsingar: Opnar svæðið þar sem prentlýsingar
dk viðskiptahugbúnaðarins eru vistaðar.
Kanna vefþjónustutengingar: Listi yfir þær
vefþjónustutengingar sem eru notaðar af hinum
ýmsu hlutum kerfisins.

Opnar gagnagrunnsskrár: Listar upp þær skrár sem eru opnar í dk.
Tengdir notendur: Listar upp þá notendur sem eru með dk viðskiptahugbúnaðinn opinn.
Töflur: Listar upp allar gagnatöflur sem eru í dk.
Aðgerðir vegna 7% vsk.: Forrit sem aðlagar kerfið að uppsetningu 7% vsk.
Gagnaflutningur (skiptist í nokkra hluta):
•
•
•
•

Fyrirtæki: Afritun gagna og innlestur afrits (sjá nánar hér fyrir neðan).
Lesa inn gögn frá öðrum kerfum: Innlestur frá dk framtalskerfi.
Senda gögn til annarra kerfa: Sendir á greiðsluhegðunarkerfi.
Dagbækur fjárhags: Listar dagbækur fjárhags, ýmist uppfærðar eða óuppfærðar, til
útflutnings.

Velja bókhaldstímabil: Valið bókhaldstímabil stýrir sjálfgefnum gildum s.s. dagsetningum í
uppflettingum og skýrslum.
Velja söludagsetningu: Valið milli þess hvort nota eigi raundagsetningu (dagsetningu stýrikerfis
tölvunnar) eða fasta dagsetningu við gerð sölureikninga.

Afritun gagna og innlestur afrits
Mælt er með því að gögn fyrirtækisins séu afrituð reglulega. Hvað varðar dk viðskiptahugbúnaðinn
þá er innbyggt afritunarferli þar sem gögn eru þjöppuð til geymslu í .ZIP skrá. Síðan er einfalt að
hlaða þessari skrá niður aftur ef þarf. Til að taka afrit með þessum hætti er valið af verkfærastikunni
Verkfæri > Gagnaflutningur > Fyrirtæki > Flytja út gögn. Þá opnast sérstök afritunarvalmynd.
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Athugið að ekki er hægt að afrita gögn ef einhverjar skrár eru opnar eða ef einhver notandi er með
dk opið.

Fyrst er valið það fyrirtæki sem afrita á í reitnum Auðkenni fyrirtækis. Þrjár leiðir eru síðan færar til
afritunar gagna.
Öll gögn fyrirtækis: Tekið er afrit af öllum gögnum fyrirtækisins.
Valið bókhaldstímabil: Einungis er tekið afrit af færslum í fjárhagsbókhald viðkomandi
bókhaldstímabils. Þetta afrit er hugsað sem afritun fyrir endurskoðanda þar sem ekki þarf að skoða
einstakar færslur birgðakerfis, launakerfis, sölukerfis o.s.frv.
Uppfærðar fjárhagsdagbækur: Einungis er tekið afrit af völdum fjárhagsdagbókum.Móttakandi
hleður síðan niður þessum dagbókum og uppfærir hjá sér. Þessi tegund afritunar er hugsuð fyrir t.d.
endurskoðendur þar sem þeir geta sent afrit af sinni vinnu tilbaka.
Að lokum er valið hvar afritið á að vistast með því að smella á Velja skrá hnappinn og velja þar slóð
og heiti fyrir skrána. Að því loknu er valið F12 Staðfesta eða smellt á F12 á lyklaborðinu og afritun
gagna fer af stað.
Til að hlaða inn afriti er valið Verkfæri > Gagnaflutningur > Fyrirtæki > Setja inn gögn og þá opnast
mynd þar sem vísað er á .ZIP skrána sem geymir afritið. Athugið að séu til gögn fyrir viðkomandi
fyrirtæki nú þegar þá skrifast yfir þau.
Einnig má taka afrit af gögnum fyrirtækis með því að afrita Data möppuna í dk möppunni á harða
disknum. Þá verða afrituð öll fyrirtæki sem eru geymd á viðkomandi svæði.
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Stofna bókhaldstímabil
Þegar líður að lokum bókhaldstímabils er kominn tími á að stofna nýtt tímabil. Það er gert með því að
velja Almennt > Bókhaldstímabil > Ins Ný. Þá opnast gluggi fyrir nýtt tímabil byggt á síðasta tímabili.
Eina sem þarf að gera þar er að velja F12 til að staðfesta opnun nýs tímabils.

24

dk Viðskiptahugbúnaður – Grunnur

© 2021 dk hugbúnaður. Allur réttur áskilinn.

Handbók - Grunnur
Þetta rit er hugsað sem leiðbeinandi efni og getur efni þess breyst án fyrirvara. dk hugbúnaður hf.
tekur enga ábyrgð á villum eða rangfærslum sem gætu leynst í skjalinu. Bannað er að endurrita
upplýsingar þessa skjals, deila því á opnum vettvangi eða senda það á einn eða annan hátt án þess
að fyrir liggi skriflegt leyfi frá dk hugbúnaði hf.
Ritað af dk hugbúnaði ehf. Smáratorg 3, 201 Kópavogur.
www.dk.is

25

